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En dag så full av lycka
Det har väl inte undgått någon att naturens höst hittills har
varit helt underbar. Den senaste veckan har jag intervjuat olika
människor i Vollsjö och Bjärsjölagård om vad hösten är för dem.
I några få meningar ber jag dem att sammanfatta sina tankar om
hösten. Se mittuppslaget i detta blad! Tack, ni fyra som jag fick
intervjua. Men eftersom de första dagarna i september varit så
ljumma, känns det som om dem jag frågar fortfarande är kvar
i sommarens stunder. Och det gäller nog mig själv också. Även
om vädret varit omväxlande på Österlen i sommar med skyfall,
kallare än vanligt i vattnet, få sena kvällar under bar himmel så är det som ljuset, bilderna
av barn utan strumpor och skor och nyplockade hallon av egen hand, inte riktigt vill släppa
taget, i varje fall inom mina inre rum. Men annars är hösten här. Ännu ett av våra barn har
flyttat hemifrån, nu är vi bara tre i hushållet och så hunden förstås. När jag tänker efter
är det nog han som saknar sommaren allra mest, friheten på landet, alla skogens dofter,
och hundbadet norr om Simrishamn.
Med hösten börjar skolan igen, alla lappar som skall skrivas på av målsman, lappar som
tenderar att ligga kvar ett tag på köksbordet innan de till sist återbördas till skolan av
barnet som efter sommaren inte längre är barn utan tonåring. Almanackan fylld av tider,
av plikter, av nöjen i en salig blandning. Även om jag har mer än fullt upp är jag djupt
tacksam över att jag har ett arbete att gå till, arbetskolleger och möten med människor
som betyder så mycket för mig, att jag har närstående som behöver mig både på nära håll
och i Polen och Umeå.
Trädet utanför mitt arbetsfönster på expeditionen är ännu fyllt av blad, men dess gröna
färg börjar gulna och om några veckor kommer grenarna att vara alldeles nakna. Naturen
går till vila och när det är som allra mest i världen som lider av orättvisor och krig, eller
livets motgångar blir mig övermäktiga brukar jag meditera över trädet som för varje årstid
berättar något om livet och tyst för mig själv läser jag en av de vackraste dikter som jag
korsat min väg.
En dag så full av lycka. Arbetade i trädgården, dimman lyfte tidigt. Kolibrierna stod stilla över
kaprifolens blom. Det fanns på jorden inte en sak jag ville äga. Jag visste inte någon värld att
avundas. Vad ont som hänt hade jag glömt. Skämdes inte för tanken att vara den jag alltid
varit. Kände i kroppen ingen smärta. När jag rätade på ryggen såg jag blå hav och segel.
Gåvan av Czeslaw Milosz.
Erica Lillö, kyrkoherde och ansvarig utgivare
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En liten hälsning… och ett stort Tack!
År 2004 var ett speciellt år på flera sätt. Min dotter
Saga föddes, och bara 6 månader senare kom jag
som nyanställd kantor till Ö. Kärrstorps församling,
i Fränninge-Vollsjö pastorat. Nu har 8 år passerat,
Saga är 8 år, vår Edvin är snart 4 år och min tid
som kantor i församlingen är till ända. Minnen
av stora upplevelser, stora förändringar och stora
utmaningar blandas med minnen av underbara
personliga och musikaliska möten. Jag är glad över
att ha fått arbeta med musik och gudstjänst i vår
församling och jag vill rikta ett stort och varmt tack
till alla Er som jag under åren mött i olika sammanhang. Tack till underbara körsångare, barn och familjer i verksamheten
och församlingsbor i alla åldrar. Tack också till arbetskamrater och förtroendevalda, det har varit härligt att jobba med er!
Jag önskar Vollsjö församling och Er alla allt gott i framtiden! Min egen framtid är en smula oviss just nu, men jag säger som Maria von Trapp i ”Sound of
Music” -När Herren stänger en dörr, öppnar han någonstans ett fönster.
Guds välsignelse! / Elinore Uvemark

Tack!
Vi tackar Elinore för hennes tid hos oss och önskar henne all lycka!
Arbetslaget och förtroendevalda i Vollsjö församling
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Smyckning på våra kyrkogårdar till Allhelgonahelgen
Inför Allhelgona smyckar anhöriga sina gravar på kyrkogårdar och minneslundarna fylls
av blommor och ljus. Det är en fin tradition som vi i församlingen vill bevara och
uppmärksamma.
Fredagen den 2 november är alla församlingens fem kyrkor öppna kl 10-16 för stillhet,
enskild andakt och ljuständning. Syföreningar, kyrkorådsledamöter och frivilliga
serverar kaffe i kyrkorna i Öved, Brandstad, Ö. Kärrstorp och Fränninge. I Vollsjö
sker serveringen i Gärdas hus. Alla är varmt välkomna!
En gång skall du vara en av dem som levat för länge sen. Jorden skall minnas dig så, som den
minns gräset och skogarna, det multnande lövet. Så som myllan minns och så som bergen minns
vindarna. Din frid skall vara oändlig så som havet.
								
Per Lagerkvist

Minnesgudstjänster i Allhelgona
Alla helgonsdag 3/11
Minnesgudstjänst i Fränninge kyrka
Minnesgudstjänst i Öveds kyrka

kl 15
kl 17

Fiol – Pia Beijer
Fiol – Pia Beijer

Söndag efter Alla helgons dag 4/11
Minnesgudstjänst i Brandstad kyrka
Minnesgudstjänst i Ö. Kärrstorps kyrka
Minnesgudstjänst i Vollsjö kyrka

kl 15
kl 17
kl 19

Solist Ingela Bertilsson
Kyrkokören Himlaröster
Kyrkokören Himlaröster
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Tillbakablick på en härlig musikhelg
I arla morgonstund fredagen den 15 juni ”innan tuppen var uppe” avgick bussen med ett
förväntansfullt gäng på 12 personer med destination Skinnskatteberg.
Efter ca 55 mil och ett par bensträckare var vi framme vid vårt mål. Då var det dags för
incheckning. Det innebar allt från namnbricka till biljetter. Sedan bar det iväg till hotellet,
en femstjärnig bowlinghall! Men var skulle vi äta? Allt ordnade sig till sist för det fanns
både pizzeria och korvkiosk. Fredagen ägnade vi åt workshops, valen hade vi gjort i förväg,
allt från damkör till hur man för sig på scenen fanns att välja mellan. Vi hade en workshop
på fredagen och två på lördagen. På fredagskvällen strålade vi samman igen för att lyssna
på invigningskonserten i kyrkan. Efter det kunde man fortsätta att gå på olika konserter
eller att välja att gå tillbaka till ”hotellet”. Jag och Lisa valde att lyssna på Vibafemba, en
svensk vocalgrupp. Vilken konsert! Vi somnade sedan trötta och med leende på läpparna
på våra egna bowlingbanor.

Lördagen startade tidigt med en stärkande frukost sedan gick vi till olika workshops.
Jag (Ingrid) hade valt vispop. På eftermiddagen träffades vi alla igen för en ängskonsert
med en fantastisk utsikt över sjön. Ett av banden som spelade på konserten var Fagerstad
Ukulele Club. De uppträdde i skotska kjolar och när de spelade kunde ingen sitta still
och alla sjöng med. Vilket gung! Under hela lördagskvällen fanns ett stort utbud av
konserter, visstuga och allsång. Vi valde allsången och sjöng bl a sånger ur musikalen
Sound of Music. Oj så hesa vi blev!
På söndagen hade vi sovmorgon till kl 9. När vi hade packat färdigt åkte vi till kyrkan för
att lyssna på Psaltaren 121 där bl a Pias och Mona-Lisas workshops deltog. Så vackert det
var! Vilken fin avslutning på en härlig helg, fylld av sång och många fantastiska intryck
från all olika workshops. Vi styrde kosan hemåt. Nöjda var vi men helt slut t o m vindrutetorkaren gav upp men även det fixade vår chaufför Gert trots regnet. Tack Gert!
Tack även alla ni andra som var med och förgyllde denna helg.
Ingrid och Lisa från kyrkokören Himlaröster
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Hösten
September
29 – Barn- och vuxenloppis i
Fränninge församlingshem kl 10-13
För att boka bord kontakta
Lena Carlsson.
30 – Änglagudstjänst i Brandstad
kyrka kl 11
Upptäck alla vackra änglamålningar
och änglautsmyckningar i kyrkorummet.
Psalmer och texter om änglar.

Församlingen tar med hundar, katter,
kaniner, sköldpaddor och guldfiskar
för att tacka Gud för vad husdjuren
betyder för oss människor och för att
påminna oss om att inte allting här i
världen handlar om oss människor.
Korvgrillning och fika.
(Den helige Franciskus av Assisi +
1226 Romerskt katolskt skyddshelgon
för djur. Hans attribut är en duva).
11 - Skördegudstjänst i Brandstad
kyrka kl 18.30
Barn och personal från Föräldrakooperativet i Brandstad medverkar
med sång. Röda korset i Brandstad
bjuder på kaffe. CKF smyckar kyrkan.

Oktober
6 – Konfirmanderna har dagläger i
Fränninge församlingshem
7 – Djurgudstjänst på gräsmattan
framför Fränninge församlingshem
Kom med ditt (hus)djur och få det
välsignat. Var och en tar ansvar för
sitt djur.

14 - Skördegudstjänster
Kl 16 Öveds kyrka. Stjärnorna och
Stella Mix. Öveds syförening smyckar
kyrkan och bjuder på kaffe.
Kl 19 Fränninge kyrka. Stella Vox.
Församlingen i samarbete med
Röda Korset i Fränninge smyckar
kyrkan och inbjuder till kaffe.

I USA firar många kyrkor i samband
med Franciskusdagen en gudstjänst
med välsignelse av husdjur.
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21 – Konfirmanderna har dagläger
i Ö. Kärrstorps församlingshem

16 – Musikcafé i Fränninge kl 19
Att bjuda in till musikcafé gång under
hösten börjar bli en kär tradition. I år
kommer vi ha sånger av Evert Taube som
tema. Precis som vanligt kommer
kyrkokören Himlaröster att bjuda på
kaffe med hembakat. Det blir även
försäljning av hembakat och andra
skänkta varor, lotteri m m. Allt överskott
går till välgörande ändamål. I fjol fick vi
in 3 000 kr till Barncancerfonden.

21 – Konfirmandernas egen mässa i
Ö. Kärrstorps kyrka kl 15
24 - FN-gudstjänst med Vollsjö
Scoutkår i Vollsjö kyrka kl 18.30

18 - Skördegudstjänst i
Ö. Kärrstorps kyrka kl 18.30
Kyrkaffe.

Körerna Stella Vox, Mix och Stjärnorna
medverkar. Fackeltåg från torget kl 18
till Vollsjö kyrka. Scoutkåren bjuder
på fika på Kristinedal.
20 – Barnkörerna på SjungGung i Lund
Vartannat år anordnas Lund International Choral Festival under en
vecka i oktober. I år är det dags igen.
Barnen och ungdomarna i våra körer
i församlingen är återigen inbjudna
till barnkörgalan SjungGung den
20 oktober, då 600 personer står på
scenen på Färs & Frosta Arena, i en
fantastisk kör under Staffan Paulsons
ledning. Tillsammans med olika
artister som the Moniker, Pauline och
Vocal Six kommer kören att framföra
en rad kända låtar. Ingen mindre än
Markus Granseth kommer att vara
konferencier.

28 – SPF/Club 69:s kyrksöndag i
Ö. Kärrstorps kyrka kl 11
November
17 - Ljusstöpning och
kransbindning kl 9
Internationella gruppen bjuder in
till ljusstöpning och kransbindning
i Fränninge församlingshem. Det
börjar kl 9.00 och håller på några
timmar. Lunch/fika serveras under
dagen. Anmälan till pastorsexp.
senast den 15 november
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Hösten forts...
12 – Jullunch i Fränninge
församlingshem
Enkel jullunch serveras kl 11.3013.30 till självkostnadspris (80 kr).
Julunderhållning. Föranmälan senast
den 7/12 till pastorsexpeditionen.
13 – Luciagudstjänst i
Ö. Kärrstorps kyrka kl 18.30
Alla barn- och ungdomskörerna.
Lussefika.

18 – Gudstjänst med enbart
levande ljus i Vollsjö kyrka kl 17
Upplev något annorlunda.
23 – Nyårsfest med konfirmanderna
och ungdomsgruppen i Ö. Kärrstorp
25 – Ungdomsgruppen åker till
Kristianstad och Musikalen Cats
December
1 – Julmarknad på Ågården i Vollsjö
Församlingen finns på plats och säljer
bla handstöpta ljus, bröd, kakor och
rättvisemärkt.
2 - Första Adventsgudstjänst
i Fränninge kyrka kl 11
Kyrkokören Himlaröster.

16- Lucia- och julkonsertgudstjänst
i Fränninge kyrka kl 18.30
Alla körer. Lussefika.

9 – Julspelsgudstjänst
i Ö. Kärrstorps kyrka kl 13
Konfirmanderna uppför årets julspel.
Julfest för alla i församlingshemmet
efteråt.

17 – Konsert i Vollsjö kyrka kl 18.30
Kulturskolan i Sjöbo med yngre
stråkelever bjuder på Julblandning
under ledning av Pia Beijer.
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Konfirmandjubileum i Öveds kyrka den 2 september
Närvarande vid konfirmandträffen den 2 september var följande konfirmander som
konfirmerades den 14 juli 1962 i Öveds kyrka av kyrkoherde Erik Jenvall och som tog
sin första nattvardsgång i Ö. Kärrstorps kyrka den 15 juli samma år.
Mats Andersson, Laila Christensson, Ingrid Ekman, Lena Flink (Persson), Curt Harrysson,
Lena Lantz (Rosvall), Bo Nilsson, Leif Smith, Greta Sundelius (Söderberg), Kurt Wendel.

Fotograf Sprisse Nilsson, Ystads Allehanda

Till Erica Lillö
Hjärtligt tack för ditt engagemang och all hjälp att ordna vårt konfirmandjubileum
i Öveds kyrka den 2 september 2012.
Det blev en fin upplevelse och ett vackert minne för oss alla.
Hälsningar från alla deltagare genom
Greta Sundelius, Vomb
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Tankar om hösten
”Det första jag kommer tänka
på när jag tänker höst är mörka
kvällar, regn och rusk, dystert.
Höst är inte min årstid utan
sommar framförallt och våren
naturligtvis”.
Lasse Jönsson
Företagare
Bor i Vollsjö med sambo
och katten Tjalle

”Det är något vemodigt med Höstens
ankomst....då måste vi stänga vårt öppna
fönster, vår öppna dörr och inse att
sommaren är över för den här gången...
Underbara, härliga sommar.... Då dröjer
det ett helt år tills nästa gång....då vi kan
andas in sol och blå sommarhimmel...
Men i samma sekund, så ser jag nya
dagar med hög och klar luft... färgsprakande rödgula löv, allt som har
mognat och som vi nu kan skörda o
njuta av.... Så innanför vårt stängda
sommarfönster så tänder vi ljus,
känner värmen o doften från en
sprakande kamin...Det känns rofyllt...
Hösten är här o nya dagar att ta tillvara
...Det är gudomligt... ”
Birgitta Hansson
Aktivitetssamordnare på Solkullen i
Vollsjö. Bor i Vallarum med man och katt.
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Tankar om hösten
”Höst är…
Vandringar, svamp, skördetid, plocka
och lagra äpplen, laga långa middagar,
mustiga grytor, tända kristallkronor,
levande ljus, nedvarvning, lugn och ro,
vackert släpljus, elda i kaminerna, varm
halsduk, vemod, sova, tid för eftertanke,
min favoritårstid”.
Anna Gunnert
Fil mag i konst, journalist, författare och
chefredaktör för Österlen 360°.
Bor i Bjärsjölagård med man, hund, katt,
fyra höns och en tupp.

”Hösten för mig är en mysig årstid.
Man tänder ljus, tittar på film och
har det härligt och gött.”
Tobias Lundström
Affärsbiträde
Bor i Sjöbo med sambo,
barn och katt.
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Kör & musik
I vår församling finns ett rikt körliv med många olika körer och för alla åldrar.
Körerna medverkar vid gudstjänster, konserter och andra musikaliska händelser.
Nya och gamla körsångare hälsas välkomna till höstterminen.

Fränninge församlingshem
Ansvarig körledare Ingela Bertilsson, 0706-48 86 72
Torsdagar:
Stella Mix: åk 3-5 kl 14.45-15.45
Stella Vox: åk 6-9 kl 16.15–17.15.
Stjärnorna: 6-årsgrupp-åk 2 kl 17.15-18
Kyrkokören: Himlaröster (blandad vuxenkörer) kl 19–20.30.
Alla körerna ovan övar varje torsdag.
Tösakören: tjejer 16 år och uppåt kl 10.00-11.30
Övar ca en gång per månad på lördagar: 13/10, 10/11, 8/12.
Drängakören: killar och män 16 år och uppåt
Övar ca var tredje vecka på söndagar: 7/10, 21/10, 11/11, 2/12.
Har du frågor? Telefon, mejl, SMS!
Undrar du över höstens verksamhet, datum och tider hör av dig till Ingela Bertilsson.

Drängakören med Ingela Bertilsson
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Invigning av Skulpturen ”Livets vatten”på Vollsjö kyrkogård
Söndagen den 10 juni invigdes ”Livets vatten” på Vollsjö kyrkogård. Skulpturen är
gjord av konstnären Bianca Maria Barmen från Lund. Skulpturen har finansierats med
medel från Erlandssonska konstfonden. Ordf. i Styrelsen för stiftelsen Erlandssonska
konstfonden Hakon Sylvan, Handelsbanken Helsingborg avtäckte skulpturen.

Fotograf: Sophia Callmer

Fotograf: Erica Lillö

Fotograf: Maria Andrsson
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Mötesplatser
Kyrkans babycafé på tisdagar
Alla barn upp till 5 år är välkomna till kyrkans babycafé i
Ö. Kärrstorps församlingshem tisdagar mellan kl 9 och 12.
Öppen verksamhet där vi tillsammans ritar, målar, pysslar
och leker. Ibland firar vi vardagsgudstjänst i Ö. Kärrstorps
kyrka eller församlingshemmet.
Information om verksamheten: Lena Carlsson.

Torsdagsöppet för föräldrar och barn
Alla föräldrar med barn som är hemma är välkomna till Fränninge församlingshem på torsdagar mellan kl 9 och 12. Tillsammans ritar, målar, spelar spel och
pysslar vi. Fika till självkostnadspris. Ibland firar vi vardagsgudstjänst.
Information om verksamheten: Lena Carlsson

Miniorerna på måndagar
Barn, från förskola till 5:e klass, träffas i Ö. Kärrstorps församlingshem på
måndagar kl 14-17. Skolbussen från Fränninge och Vollsjö skola stannar vid
församlingshemmet i Ö. Kärrstorp. Där möter vi barnen. Vi börjar alltid med
fika. Vi ritar och målar, gör pynt till våra högtider, spelar spel och leker. Ibland
firar vi vardagsgudstjänst tillsammans i Ö. Kärrstorps kyrka eller församlingshemmet. Vid de stora högtiderna medverkar vi i gudstjänsterna med sång eller
något annat. Kom och prova! Det går bra att börja även efter att terminen har
satt igång. Frågor till Lena Carlsson eller Tova Hansson-Fridh.

Konfirmandgrupperna
Konfirmanderna träffas varannan vecka. Församlingen vill
under konfirmationstiden följa dem en bit på vägen genom
att ungdomarna tillsammans med varandra och oss vuxna
får diskutera och reflektera över livets stora frågor och hur
Gudstron kan sättas i relation till livet här och nu.

Ungdomsgruppen
För dig som passerat konfirmandåldern. När vi träffas gör vi många olika saker
som t ex går på Rockmässa i Lunds Domkyrka, går på bio och åker på läger.
Kontakta Ann-Louise Hedqvist eller Lena Carlsson. Det finns plats för dig!
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Öppet Hus i Ö. Kärrstorps församlingshem
Välkommen till Öppet Hus i Ö. Kärrstorps församlingshem onsdagar kl 13.30.
Vid varje träff hålls en andakt och vi umgås över en kopp kaffe. Datum för
hösten: 10/10 Blandfärs, Sjöbo, 14/11.

Sopplunch i Fränninge församlingshem
Tredje onsdagen i september-november och januari-april mellan
kl 11.30 och 13.30 serverar vi sopplunch i Fränninge församlingshem. Alla är välkomna t ex daglediga, föräldralediga eller
arbetande som har möjlighet att komma från på lunchen.
Sopplunchen är gratis men skänk gärna en gåva till kyrkans diakonala verksamhet.
Har du frågor ring vår församlingsvärdinna Lena Carlsson.

Stick- och pysselcafé i Ö. Kärrstorp och Fränninge
Välkommen till församlingshemmen i Ö. Kärrstorp, Fränninge
och pastorsexpeditionen i Vollsjö följande dagar och kvällar:
Fränninge församlinsghem: 26/9 kl 9, 17/10 kl 9, 21/11 kl 9.
Pastorsexpeditionen på Vollsjö torg: 9/10 kl 18.30, 6/11
kl 18.30, 4/12 kl 18.30.
Församlingen bjuder på kaffe och tilltugg. Ta med stickor, garn eller annat
handarbete samt ett glatt humör! För information om verksamheten ring AnnLouise Hedqvist eller Lena Carlsson.

Syföreningar
Syföreningarna i vår församling träffas mestadels i hemmen:
Starrarp – Första tisdagen i månaden kl. 18.30.
Kontaktperson Eva Sörensson 0415-42027.
Ö. Kärrstorps nya kyrkliga syförening – Första tisdagen i månaden kl 18.30.
OBS! Träffas i församlingshemmet!
Öveds kyrkliga Arbetsförening – Tredje onsdagen i månaden kl 13.30.
Kontaktperson Karin Rasmusson 0415-412 58.

Gudstjänster på Solkullen
Första onsdagen i månaden kl 14.30 firas det andakt på Solkullen.
Andakten är öppen för alla. 16/12 Luciatåg med Stella Vox och Tösakören.
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Anslagstavlan
Någon att prata med!
Vill du prata en stund eller känner du dig ensam så dra dig inte för att kontakta
oss präster i församlingen. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Du bestämmer
själv var vi träffas, hemma hos dig, på pastorsexpeditionen eller någon annanstans. Ring eller mejla oss så att vi får kontakt. Du hittar våra telefonnummer
och mejladresser i denna tidning.
Bikt
Önskar du bikt ta kontakt med någon av prästerna. I bikten får den enskilde
människan ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv. I bekännelsen som vanligen
föregås av ett samtal erkänner den biktade sin skuld inför Gud. I avlösningen
(förlåtelsen) ger prästen Guds förlåtelse personligt till den som biktat sig. Jesus
Kristus bär den biktandes bördor.
Vuxenkonfirmation
Är du inte konfirmerad som tonåring. Hör av dig till någon av våra präster.
Det är aldrig för sent att konfirmera sig. Som vuxen läser du enskilt eller i
grupp med andra vuxna.
Bondekompis
Kyrkoherde Erica Lillö är bondekompis: ”En bondekompis är en medmänniska med
god kännedom om villkoren för lantbrukarna och för landsbygden. Bondekompisen
är beredd att alltid finnas till hands för den lantbrukare eller landsbygdsföretagare
och dennes eventuella familj som hamnat i svårigheter. En bondekompis har tid och
förmåga att lyssna” Se LRF:s hemsida www.lrf.se
Gudstjänstvärd/kaffevärd
Vill du hjälpa till i gudstjänster eller andra samlingar? Hör av dig till expeditionen
eller tala med någon som arbetar i kyrkan.
Vollsjö församling samarbetar med Röda korset
Vollsjö församling har sedan länge ett samarbete med de lokala Röda Korsetföreningarna.
Studieförbundet
Vollsjö församling samarbetar med studieförbundet
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GRAVRÄTTSINNEHAVARE
OCH BESÖKARE PÅ KYRKOGÅRDEN!
Vi söker sedan år 2000 anhöriga till gravarna på våra kyrkogårdar.
Vi har fortfarande en hel del gravar där vi inte har någon antecknad
innehavare vilket numera krävs för att graven ska få finnas kvar.
Detta gäller oavsett om det finns avtal om skötsel eller ej.
Var snäll och hjälp oss uppdatera våra register och hör av dig till:
Vaktmästare Jan Håkansson på tfn 0706-48 86 74
eller till Pastorsexpeditionen tfn 0416-301 07
snarast om du inte redan gjort detta.
De gravar vi saknar innehavare till kommer att
återtas av församlingen senast 2012-12-31.
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Gudstjänster i Vollsjö församling
Helgdag/veckodag
September
30 Den heliga
Miakaels dag
3 onsdag

Tid

Gudstjänst

Fränninge

Brandstad

11

Änglagudstjänst, Brandstad

Vollsjö
Öved

14.30

Oktober
7 18 e sönd e tref
11
11 torsdag
18.30
14 Tacksägelsedagen 16
19
18 torsdag
18.30
21 20 e sönd e tref
15
28 21 e sönd e tref
11
November
3 Alla helgons dag

Andakt, Solkullen Vollsjö

Ö. Kärrstorp

Djurgudstjänst, Fränninge
Skördegudstjänst, Brandstad
Skördegudstjänst, Öved
Skördegudstjänst, Fränninge
Skördegudstjänst, Ö. Kärrstorp
Konfirmandernas egen mässa , Ö. Kärrstorp
Gudstjänst SPF/Club 69:s kyrksöndag Ö. Kärrstorp

15
17
4 Sönd. e
15
Alla helgons dag
17
19
7 onsdag
14.30
11 23 e sönd e tref
11
18 Sönd f domsönd. 17
25 Domsöndagen
11

Minnesgudstjänst, Fränninge kyrka
Minnesgudstjänst, Öveds kyrka
Minnesgudstjänst, Brandstad
Minnesgudstjänst, Ö. Kärrstorp
Minnesgudstjänst, Vollsjö
Andakt, Solkullen Vollsjö
Mässa, Vollsjö
Stilla gudstjänst med levande ljus, Vollsjö
Mässa, Vollsjö

December
2 1:a sönd i advent
11
5 onsdag
14.30
9 2:a sönd i advent
13
13 onsdag
18.30
16 3 e sönd i advent 14.30
18.30

Adventsgudstjänst, Fränninge
Andakt, Solkullen Vollsjö
Julspelsgudstjänst, Ö. Kärrstorp
Luciagudstjänst, Ö. Kärrstorp
Lucia på Solkullen, Vollsjö
Lucia- och julkonsertgudstjänst, Fränninge

Med reservation för ändringar av tid och plats
– OBS! Se alltid annons på lokalsidorna inför helgen!
Kyrkskjuts:
Vid behov av Kyrktaxi beställ hos Färs Taxi 0416 – 188 10.
OBS! Att beställningen helst måste göras dagen innan.
Församlingen står för alla kostnader i samband med resorna.
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VOLLSJÖ FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/vollsjo
Pastorsexpeditionen
Besöks- och postadress:
Torget 2, Vollsjö,
Vollsjö församling
275 66 VOLLSJÖ.

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare:
Fränninge: Kyrkovaktmästare/kyrkogårdsförman Jan Håkansson 0706-48 86 74
Kyrkovaktmästare
Ann-Christin Håkansson 0706-85 73 71
Säsongsarb. Margaretha Theodorsson
(19/3 - 18/11)

Tel: 0416-301 07, Fax: 0416-302 02
e-post:
vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vollsjö: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Ann-Christin Månsson
0706-48 86 75 (19/3 - 18/11)
Säsongsarb. Ronny Håkansson

Expeditionen är öppen för besök
torsdagar kl. 10.00-12.00.

(19/3-18/11)

Telefontid: måndag, tisdag och fredag
kl. 10.00-11.00, torsdag 10.00-12.00.

Brandstad: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Gertrud Svensson
0706-48 86 77 (19/3 - 18/11)

Telefonsvarare finns där du kan lämna
meddelande. Tid för samtal och besök
kan bokas.

Ö. Kärrstorp:
Kyrkovaktmästare Ingemar Andersson
0706-48 86 76

Präster:
Kyrkoherde: Erica Lillö
Tjänsterum: 0416-300 24
0706-48 86 70; 046-14 68 10 (hem)
erica.lillo@svenskakyrkan.se

Öved: Se Fränninge Jan Håkansson
Säsongsarb. Viggo Månsson
0706-48 86 78 (19/3 - 18/11)

Komminister: Ann-Louise Hedqvist
Tjänsterum: 0416-300 25
0706-48 86 71
ann-louise.hedqvist@svenskakyrkan.se

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga
är Cornelis Hermus, 070-242 55 00
Barnledare-ungdomsledare:
Lena Carlsson. Tel: 0702 – 71 26 00
lena.carlsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker:
Ingela Bertilsson Tel: 0706 – 48 86 72,
0415-420 77 (hem)
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

Miniorledare:
Tova Hansson-Fridh 0415-43020

Församlingshem:
Fränninge-Vollsjö, tel: 0416-301 22
Ö. Kärrstorp, tel: 0415-431 14
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Vollsjö Tryck 0416-107 40

Ekonomi samt gravskötselärenden:
Kamrer: Helen Rosdahl, Tel: 0416-301 07
helen.rosdahl@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordf.:
Lars Ohlsson, Tel: 0706 – 48 86 79

Sound of Music
Fränninge kyrka söndagen den 16 september
285 personer kom för att lyssna till de kända
sångerna ur musikalen Sound of Music.
Namnet på den nya kyrkokören förkunnades – Himlaröster
under ledning av kantor Ingela Bertilsson.
Tack alla korister, solister stora som små och
körledare Ingela Bertilsson för en fantastisk konsert!
Tack Lena Carlsson, värdinna, med medhjälpare för god förtäring!
Kyrkorådet i Vollsjö församling/Erica Lillö
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